
Megfontolandó javaslat 

A Pro Infrastruktúra Egyesület 
szorgalmazza, hogy minősüljön 
emberölési kísérletnek, ha valaki 
autópályán vagy más, elválasztott 
menetirányú útszakaszon szembe 
hajt a forgalommal. A szervezet 
azt követően fogalmazta meg 
javaslatát, hogy a közelmúltban 
több sofőrt is lefilmeztek, amint 
maguk és mások életét veszélyez-
tetik romániai sztrádaszakaszon, 
például több videót készítettek er-
ről a Bukarestet és a tengerpartot 
összekötő A2-es autópályán. Az 
infrastrukturális beruházásokat, 
illetve a közúti és a vasúti történé-
seket árgus szemmel követő civil 
szervezet azt is kéri egyúttal, hogy 
a romániai hatóságok rójanak ki 
drasztikusabb bírságot azokra, 
akik súlyos közúti kihágásokat 
követnek el. „Úgy gondoljuk, hogy 
ha valaki autópályán vagy más, 
elválasztott menetirányú útsza-
kaszon szándékosan szembe hajt 
a forgalommal, akkor az embe-
rölési kísérletnek minősül, mivel 
súlyosan veszélyezteti a forgalom 
többi résztvevőjének az életét. 
Sajnos nem csak ezt a cselekede-
tet bünteti túl enyhén a KRESZ és 
a büntető törvénykönyv, valamint 
a jogszabályok, amelyeket amúgy 
sem mindig alkalmaznak” – fogal-
maz Facebook-bejegyzésében a 
Pro Infrastruktúra Egyesület. Azt 
kérik továbbá, hogy a hatóságok 
büntessék szigorúbban az olyan, 
emberéleteket veszélyeztető köz-
úti kihágásokat, mint a sebesség-
határ több mint 50 kilométer/órá-
val történő túllépése, a jelzőlámpa 
piros jelzésénél való áthajtás, 
az ittas vezetés, a záróvonalon 
való előzés, az elsőbbségadás 
elmulasztása gyalogátkelőnél. A 
szervezet illetékesei ugyanakkor 
úgy gondolják, hogy kezdemé-
nyezésüket nehéz megvalósítani, 
mivel erre nincs politikai akarat.
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Egyre türelmetlenebb sofőrök
Megelőző vezetői magatartással elejét lehetne venni a közúti baleseteknek
• Megsokszorozódott 
a közúti balesetek 
száma az elmúlt idő-
szakban Romániában, 
a halálos áldozatok 
száma pedig szintén 
ijesztő mértékeket 
öltött. Csak az elmúlt 
hétvégén – pénteket 
is beleszámítva – 24-
en vesztették életüket 
az utakon. De melyek 
a tragédiák leggyako-
ribb okai, és mit lehet-
ne tenni a megelőzé-
sük érdekében?

ISZLAI KATALIN

M últ pénteken kilencen, 
szombaton öten, vasár-
nap pedig tízen vesztették 

életüket a romániai utakon, de az-
előtt és azóta is egymást érik a köz-
úti balesetekről szóló hírek. Noha a 

nyár, a járványügyi lazítások 
és a kirándulások magya-
rázatként szolgálhatnak a 
megnövekedett forgalomra, 
fontos a türelem megőrzé-
se, hiszen odafi gyeléssel 

és megelőző vezetői maga-
tartással elejét lehetne venni 

a tragédiáknak. A Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság részéről Ma-
ria Plumbu árult el részleteket meg-
keresésünkre a balesetek fő kiváltó 
okairól, illetve ajánlásokat is meg-
fogalmazott a közlekedés résztve-
vői számára.

Mindenki felelőssége

Mint kifejtette, Hargita megyében 
is érezhető az országos növekvő 

tendencia. Ezt statisztikai adatok 
is bizonyítják: míg különböző ki-
hágások miatt 2019-ben 74 súlyos 
baleset történt, amelyekben nyol-
can vesztették életüket, idén júli-
us 28-áig már 43 súlyos balesetet 
és öt halálos áldozatot jegyeztek. 
Emellett ebben az évben eddig 39-
en szereztek súlyos, és 19-en eny-
hébb sérüléseket. A közúti balese-
teket kiváltó fő okok közé tartozik 
a túlzott sebesség, a szabálytalan 
előzés, az elsőbbség megadásá-
nak elmulasztása és az alkohol-
fogyasztás, illetve a gyalogosok 
és a kerékpárosok által elkövetett 
szabálysértések. Emiatt a közleke-
dés összes résztvevőjének, tehát 
az autóvezetőknek, a motorosok-

nak, a szekereseknek, a kerékpá-
rosoknak és a gyalogosoknak is 
egyaránt azt ajánlják, hogy tart-
sák tiszteletben az előírásokat és 
alkalmazzák a megelőző vezetői 
magatartást. Az alkoholfogyasz-
tás mellőzése szintén nem csak 
a járművezetők esetében fontos, 
hiszen több baleset történt az el-
múlt időszakban ittas kerékpáros 
miatt, illetve az erős alkoholos 
befolyás alatt lévő gyalogosok is 
veszélyforrást jelentenek. A gya-
logosoknak továbbá ajánlott foko-
zottan odafigyelni az utcán való 
átkeléskor, akkor is, ha kijelölt át-
járón teszik ezt, éjszaka pedig kö-
telező esetükben a fényvisszaverő 
elemek viselése, ugyanez igaz a 

biciklisekre és a szekeresekre is. A 
rendőrség egyébként rendszeresen 
ellenőrzéseket folytat az utakon a 
balesetek megelőzése érdekében. 
Főként a gyorshajtást próbálják 
visszaszorítani, hiszen ez fokozott 
veszélyforrást jelent: egy szabály-
talan előzés vagy az elsőbbség 
megadásának elmulasztása miatt 
történt baleset is sokkal súlyosab-
bá válik, ha az érintett járművek 
túlzott sebességgel közlekedtek az 
ütközés pillanatában.

Helyszínelés közúti baleset után. 
Óvatossággal, odafigyeléssel 
megelőzhetők a tragédiák
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A N T A L  E R I K A

M egszavazta a kormány azt a 
közel 300 millió lejes költ-

ségvetést, amelyből – egyebek közt 
világbanki támogatásból – felépül 
Marosvásárhelyen az égési sérülte-
ket ellátó kórház. A Maros Megyei 
Sürgősségi Klinikához tartozó rész-
legnek egy teljesen új, négyemele-

tes épületet szánnak, ahol a súlyos 
sérültek számára 15 ágy, a sebészeti 
beavatkozásoknak 25 műtő és az in-
tenzív terápiás részlegen 40 ágy lesz. 

Jobb minőségű egészségügyi 
szolgáltatás

A technikai-gazdasági tervek szerint 
a 295,8 millió lejes beruházás során 
úgy építik fel az új kórházat, az égési 
sérülteket kezelő központtal, az in-

tenzív terápiás részleggel és műtőkkel 
a jelenleg üresen álló, a nagykórház 
szomszédságában lévő területre, hogy 
az közvetlen kapcsolatban álljon a 
megyei kórház többi részlegével, pél-
dául a sürgősségivel, a sebészeti osz-
tállyal, valamint az intenzív terápiás 
osztállyal, ugyanakkor egy új helikop-
ter-leszállót is kialakítanak. Nagyon 
fontosnak nevezte az égési sérülteket 
kezelő kórházra vonatkozó lépést Pé-
ter Ferenc, a Maros Megyei Sürgősségi 
Kórházat fenntartó megyei önkor-
mányzat elnöke. Mint mondta, már 
2014 óta szerepelt a tervek között, hi-
szen országos viszonylatban is kevés 
olyan kórházi osztály van, ahol megfe-

lelő körülmények között, jól felkészült 
szakemberek foglalkozzanak az égési 
sérültekkel. „Fontos, hogy Marosvá-
sárhelynek mint egyetemi központ-
nak és fejlett egészségügyi szolgálta-
tással rendelkező településnek legyen 
egy égett sérülteket kezelő részlege is, 
amely ugyanakkor kiegészíti a sürgős-
ségi kórház szolgáltatásait az intenzív 
terápiás kezelési osztályával, a sebé-
szettel” – hangsúlyozta a megyei ta-
nács elnöke, aki a Székelyhon érdek-
lődésére azt is elmondta, 2024-ig meg 
kell épülnie az új kórháznak. 

Ahogy korábban írtunk róla, Ma-
rosvásárhelyen csak a kis égési sérü-
léseket látják el, miután korábban egy 

minisztériumi rendelettel felszámol-
ták a Maros Megyei Klinikai Kórház 
keretében működő égéssérülési köz-
pontot. Azokat a betegeket, akiknek 
a testfelszínük 20 százalékát 
meghaladó égési sérülésük 
van, Bukarestbe szállítják. 
A többieket a plasztikai se-
bészeten látják el, illetve a 
gyermekeket a gyermekse-
bészeten. A Colectiv klub-
ban 2014-ben történt tragédia 
után az egészségügyi minisztérium 
öt nagy égéssebészeti központot akar 
építtetni, kettőt Bukarestben, illetve 
egyet-egyet Marosvásárhelyen, Te-
mesváron és Jászvásáron.

Három év alatt kell felépülnie az égési sérülteket kezelő új kórháznak
• Megvan a költségvetés az új, égési sérültek kezelésére 
szakosodott kórház megépítésére Marosvásárhelyen, a 
kormány jóváhagyta a terv technikai és gazdasági adatait.




